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prawie NOWA REDAKCJA

TO WŁAŚNIE MY
KLARA: Kocham popcorn. Uwielbiam również sport.
ZUZIA: Lubię gry komputerowe i planszowe. Lubię też gadać z moimi
przyjaciółkami - Klarą i Mają.
KUBA: Moim hobby jest jeżdżenie na deskorolce. Moje ulubione kolory
to czarny i niebieski.
EMILKA: Lubię kolor zielony, truskawkowy i czarny. W sumie nie jestem
trendy, bo ubieram się w to, w czym mi wygodnie. Kocham zwierzęta. W
domu mam zwierzyniec, dwa króliki i psa.
KLAUDIA: Bardzo lubię rysować. Nienawidzę koloru różowego.
SEBASTIAN: Mam dwa psy, chociaż jeden jest kuzynki. Lubię grać na
komputerze i jeździć na rowerze. ALICJA: Moim ulubionym zajęciem

jest granie z koleżankami w
koszykówkę. Bardzo lubię też
matematykę i wychowanie
fizyczne. Uwielbiam jeść spaghetti.
PATRYCJA: Lubię chomiki i
wszystkie gryzonie oprócz
szczurów. Ładnie piszę. Moim
ulubionym przedmiotem jest
historia.
SZYMON: Bardzo lubię
matematykę i siatkówkę. Jestem
fanem motoryzacji. Moim
ulubionym kolorem jest niebieski. 

W tym roku szkolnym nasza redakcja bardzo się
zmieniła.

Z ÓSMEJ DO PIĄTEJ
Zamiast wiodących ósmoklasistów w dość sporej
liczbie, są głównie uczniowie klas piątych wspierani
przez dwuosobową grupę z klas szóstych i troje
redaktorów z siódmych. 

AMBITNE PLANOWANIE
Wszyscy jak na razie są bardzo ambitni. Na
spotkaniach redakcji panuje artystyczny chaos. Jedni
obiecują, inni piszą. Jest ciekawie i twórczo. Niektórzy
planują napisać niesamowite teksty, które zaskoczą
nie tylko czytelników. 
Oczywiście kilkoro redaktorów już się zaprezentowało
na łamach WagnerPress II. Czekamy na następnych. 
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hobby REDAKTORÓW

EKSCYTUJĄCY BUGATTI CHIRON
Interesuję się autami, więc zacznę od ekscytującego
hiper samochodu Bugatti Chiron. Po pierwsze ma
silnik z turbo sprężarką o mocy tysiąc pięciuset koni
mechanicznych i momencie obrotowym 1600
niutonometrów przy 2 lub 6 tysiącach obrotów na
minutę. Kiedy go zobaczyłem po raz pierwszy, byłem
oszołomiony. Zaskoczył mnie ilością koni
mechanicznych, gdyż do tej pory wydawało mi się, że
75 koni mechanicznych w samochodzie mojego
dziadka to dużo:). Wracając do danych od zera do
setki w dwie i cztery sekundy, cena 2 miliony 900
tysięcy euro, czyli w przeliczeniu na polskie złote to
11 milionów i 600 tysięcy. Prędkość maksymalna 420
km/h. Ciekawostki: Producent pierwotnie planował
produkcje jedynie 20 egzemplarzy!

Nazwa tego Bugatti wzięła się od Louisa Chirona -
kierowcy 24 godzinnego wyścigu na Le Mans. Chiron
jest następcą innego modelu Bugatti -veyrona. 

Szymon

Najczęściej chomik i świnka morska są naszymi
współlokatorami. 
Gryzonie mają pokarm, który można kupić w
sklepach zoologicznych, ale jedzą też trawę i
warzywa. Mają długie zęby, które ścierają w czasie
posiłków. Sam mam dwie świnki morskie, które
bardzo lubię. Ponadto z mojego doświadczenia
właśnie te gryzonie bardzo uspokajają. 

wielbiciel gryzoni: Kuba

Gryzonie to małe zwierzęta. Są wśród nich: chomiki,
świnki morskie, myszy, szczury, wiewiórki,
koszatniczki, szynszyle, myszoskoczki.  

WIELBICIEL GRYZONI

Origami to sztuka składania papieru wywodząca się z
Chin i rozwinięta w Japonii. Dlatego uważa się, że
origami to tradycyjna technika japońska. 

PAPIEROWE FANTAZJE
Origami posiada swoje gałęzie, a najbardziej znane
to: origami modułowe i kirigami. 
Lubię składać origami. Do origami jest potrzebne dużo
cierpliwości, ale efekt jest wprost genialny!
Na zdjęciu widać kwiat, zwierzęta, flagi i serduszka.
Są one zrobione techniką origami.
Użyłem dwóch technik. Origami i origami modułowe.
Origami modułowe to składanie z papieru tzw.
„trójkątów” i łączenie ich odpowiednio tak, aby powstał
pożądany kształt.

Kacper



www.dziennikzachodni.plDziennik Zachodni | Numer 54 10/2019 | Strona 4  

WWW.JUNIORMEDIA.PLWagnerPress II

KARTKA Z KALENDARZA

Piłkarze mieli swój stadion przy ul.
Kościuszki. Dzisiaj jest tam
dworzec autobusowy.

REWANŻ PO LATACH
Po 81 latach Hakoach Będzin znowu zagrał z
Sarmacją Będzin. Spotkanie odbyło się 8. września i
było rewanżem za mecz z 11 listopada 1938 roku,
który zakończył się wynikiem 2:2. Data nie była
przypadkowa, gdyż 80 lat temu - w nocy z 8 na 9
września - hitlerowcy spalili będzińską synagogę, z
modlącymi się w niej Żydami. 

Ola

KLUB HAKOACH
Przed wojną było w  Będzinie
Żydowskie Towarzystwo
Gimnastyczno-Sportowe Hakoach.
Założył go M. Waserwajg, który był
też pierwszym prezesem. Klub
sponsorował D. Żmigrod, bardzo
bogaty Żyd. To w jego kamienicy
przy ul. Kołłątaja 45 była pierwsza
siedziba Hakoachu. Najważniejsze
zawsze były spotkania z polską
Sarmacją Będzin.

Marta

SYMBOLICZNE KOSZULKI
Oldboye z Sarmacji grali w swoich barwach. Piłkarze
Hakoach mieli koszulki stylizowane na te
przedwojenne. Organizatorzy znaleźli listę piłkarzy z
żydowskiego klubu. Wszyscy więc mieli na
koszulkach ich nazwiska i numery.

Ola

MECZ PAMIĘCI
Tym razem nie było remisu. Gospodarze, czyli
Sarmacja Będzin, wygrali 5:2. Wszyscy przyznali, że
nie chodziło o wynik, tylko spotkanie i pamięć. W
drużynie Hakoach grały również osoby, które cenią
pamięć o żydowskich korzeniach naszego miasta. 
Jednym z zawodników był też tata Igi z klasy V e. 

Marta

Dziękujemy
panu Łukaszowi Osadzińskiemu
za udostępnienie zdjęć z meczu.

Redakcja
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MECZ PAMIĘCI
wywiad

Rozmowa z Łukaszem Osadzińskim, oldbojem
Sarmacji Będzin, który w Meczu Pamięci zagrał w
barwach Hakoach. Na zdjęciu obok: drugi w
dolnym rzędzie.

SARMACJA - HAKOACH
PO 81 LATACH

Czy gra Pan w piłkę nożną w wolnym czasie?
Tak, piłka nożna jest w moim sercu od najmłodszych
lat, więc staram się grać w każdej wolnej chwili.

Jak to się stało, że dołączył Pan do drużyny
grającej ten historyczny mecz?
Szczerze mówiąc, był to czysty przypadek, ponieważ
miałem zagrać w drużynie Oldboje Sarmacji Będzin, w
której gram od dwóch lat. Okazało się jednak, że w
drużynie pana Adama Szydłowskiego, członka
Zarządu Starostwa Powiatowego, brakowało
wolontariuszy, więc przyjąłem jego zaproszenie do
drużyny. 

Co decydowało o przyjęciu do drużyn? 
W Oldbojach Sarmacji Będzin grają byli zawodnicy i
przyjaciele, natomiast w drużynie Hakoach Będzin
grali wolontariusze, między innymi Shean Hill, trzecie
pokolenie wywodzącej się z Będzina rodziny
Szwarcberg, obecnie zamieszkały w Detroit oraz
urodzony w Izraelu Avi Espostito.

Jaki był skład obu drużyn?
Składy obu drużyn były odwzorowaniem składów z
zakończonego wynikiem 2:2 meczu, rozegranego w
1938 roku. Przypisano nam stroje i nazwiska
zawodników grających przeszło 81 lat wcześniej.

Jakie emocje towarzyszyły Panu w czasie meczu?
Bardzo pozytywne. Przed rozpoczęciem spotkania
zostaliśmy wyprowadzeni na murawę przez sędziów
ubranych w przedwojenne stroje. Następnie
rozbrzmiały hymny obu drużyn, co było na tyle
poruszające, że aż się łezka w oku zakręciła. 

Wrażenia po…
Mimo porażki mojej drużyny wrażenia po meczu były i
w dalszym ciągu są wspaniałe. Było to jedno z tych
wydarzeń, których się nie zapomina. Gdy już
zakończyliśmy spotkanie, przyszedł czas na
pamiątkowe zdjęcia, wspólne rozmowy i bliższe
poznanie członków obu drużyn, co jeszcze bardziej
wpłynęło na pozytywne odczucia. 

Dziękujemy za miłą rozmowę.
Redakcja

Pan Łukasz w meczu drużyny Hakoach miał
numer 14, który nosił 81 lat temu Y. Rozen.  

Czy uważa Pan, że takie imprezy powinny
odbywać się cyklicznie?
Zdecydowanie tak. Uważam, że inicjatywy takie jak
Mecz Pamięci mają ogromne znaczenie w edukacji
młodzieży. To właśnie dzięki takim imprezom młodzi
ludzie mają okazję zapoznać się z pewną częścią
historii w sposób, który łączy dobrą zabawę z nauką.
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NASZYM NAUCZYCIELOM

SZKOLNA OAZA
SPOKOJU

Jakikolwiek chaos
nie panowałby na

zewnątrz,
wiemy, że w Twojej klasie

znajdziemy porządek,
sprawiedliwość i
możliwość nauki.

I tolerancję.
I śmiech.

I fascynację.

Klasa może być pustynią.
Może też być oazą.

Pam Brown

Życzymy nauczycielom, by do dziennika wpisywali
same piątki i szóstki.
Nie życzymy nauczycielom snów o nas i naszych
rodzicach.
By wpisywali uwagi, ale tylko wesołe, miłe i
pozytywne.
Życzymy tylko grzecznych i spokojnych uczniów. 
Dziękujemy za to, że szkoła to miejsce, w którym
można przeżyć coś fajnego.

myśli redaktorów spisane przez redaktorów

Największą umiejętnością nauczyciela jest
obudzić ekspresję, radość tworzenia i zdobywania
wiedzy.

Albert Einstein

Dotykam przyszłości, nauczam.
Christa Mcauliffe

Nauczycieli bardziej pamięta się za to, jacy byli,
niż czego uczyli.

Pam Brown

Nauczyciele potrafią odmienić życie za pomocą
odpowiedniej mieszanki kredy i prowokacji.

Joyce A. Myers

Wybraliśmy te złote myśli nie przez przypadek.
Potrafiliśmy odnaleźć w tych słowach nauczycieli,
którzy nas uczą. 
Dziękujemy, że nas uczycie, bo dobry nauczyciel

może zmienić świat dziecka. 
Redakcja
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